Fl. 01 (4ª Sessão Ordinária)
ATA Nº. 1.859/2014 – DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERÍODO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, em 14.04.2014.
Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, tendo como local o Plenário
Honorina Ribas Lopes, na sala de sessões Edmundo Roewer, à Câmara Municipal de Vereadores de
Ibirubá, às dezenove horas e quinze minutos, foi constatada a presença dos Vereadores: Rogério
Mauri de Oliveira, Silvestre Antônio Rebelato e Ilvo Adam Schlintwein, integrantes da Bancada do
PMDB; Vanderlei Santos de Souza, Abel Grave e Alberi Antônio Behnen, integrantes da Bancada
do DEM; Érico Pimentel Nogueira, Carlota Elisa Artmann e Liberto Leomar Franken, integrantes
da Bancada do PP; Elói Ferraz de Andrade, da Bancada do PDT e do Jair Luiz Scortegagna, da
Bancada do PT. Constatado quórum regimental o Senhor Presidente, Vanderlei Santos de Souza,
declarou abertos os trabalhos e determinou que o Secretário, Abel Grave, fizesse à leitura do texto
bíblico. Em seguida o Presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura da CONVOCAÇÃO E
ORDEM DO DIA, sendo que após colocou a mesma em discussão e posteriormente em votação:
Aprovada por unanimidade. O Presidente colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.857/14
(ordinária): Aprovada com nove (09) votos favoráveis e uma (01) abstenção do vereador
Silvestre A. Rebelato, o qual justificou sua ausência devido estar participando, no dia 25 de março,
de mais uma mobilização nacional à favor dos municípios em Brasília, sendo que o Presidente
colocou em deliberação sua justificativa, a qual foi aceita por todos. Na sequência o Presidente
colocou em deliberação e votação a Ata nº 1.858/14 (extraordinária): Aprovada com oito (08)
votos favoráveis e duas (02) abstenções dos vereadores Alberi A. Behnen e Carlota E. Artmann,
sendo que a vereadora Carlota justificou sua ausência dizendo que estava em Joinvile-SC no
batizado de sua neta e o vereador Alberi não justificou sua ausência alegando não ser necessário. O
Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:
Nota Técnica Explicativa nº 001/14 do IGAM, referente a Emenda Constitucional nº 076/13, o voto
secreto no parlamento e sua repercussão na Lei Orgânica e no Regimento Interno; Ofício do Sr.
João Antenor dos Santos, Presidente da UABI – União das Associações de Bairros de Ibirubá em
resposta ao ofício desta Casa, concedendo espaço para direito de resposta no programa “Assim
falam os bairros”; Ofício do Executivo informando que o Secretário da Agricultura, Pecuária e
Meio Ambiente, Sr. Oneide Neuland, comparecerá na sessão do dia 14 de abril para esclarecer
assuntos relacionados a pasta; Ofícios nº 027 e 028/14 da Secretaria da Saúde; Ofício nº 044/14 do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ofício da “Oi” informando sobre as metas de
universalização para telefonia fixa; Correspondência eletrônica do vereador Silvestre agradecendo o
apoio e informando que abriu mão de sua candidatura à presidência da ASCAMAJA; Ofício do Sr.
Jairo André Engel solicitando cópia integral de todos os contratos de serviços e seus adendos que a
Câmara Municipal possui em vigência com empresas e pessoas físicas; Ofício do Senado Federal
em atenção ao ofício nº 021/14 desta Casa Legislativa; Ofício Circ. Nº 067/14 da AGERGS; Ofício
do Sr. Décio Miguel Marcon solicitando um espaço na sessão ordinária do dia 22 de abril para
apresentar o trabalho Introdução da atividade física em grupos de saúde na promoção e prevenção
no Município de Ibirubá; Ofício nº 028/14 do Executivo, encaminhando Balanço referente ao
exercício de 2013, o qual o Presidente baixou para a Comissão de Finanças e Orçamento, sendo que
o Presidente da Comissão designou a vereadora Carlota para ser a relatora. Telegramas do
Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome, do Executivo e da Câmara dos Deputados sobre a liberação de recursos
financeiros; Ofícios e folders sobre cursos diversos. O Presidente solicitou que o Secretário fizesse
a leitura dos OFÍCIOS EXPEDIDOS: Ofício n.º 037/2014 para o Executivo; Ofício nº 038/14 para
a imprensa; Ofício nº 039/14 para a Floricultura Amor Perfeito parabenizando pela inauguração do
novo espaço junto a ERS 223; Ofício nº 040/14 para o Sr. Olindo de Campos, novo Presidente do
Diretório Municipal do PT; Ofício nº 041/14 para o Lions Clube de Ibirubá; Ofício nº 042/14 para a
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Vence Tudo, parabenizando pelos 50 anos de fundação; Ofício Nº 043/14 para a ADHONEP;
Ofício nº 044/14 para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS – Câmpus
Ibirubá; Ofício nº 045/14 para o Sindicato dos Metalúrgicos; Ofício nº 046/14 para a Rádio Cidade
FM; Ofício nº 047/14 para o Executivo; Ofício nº 048/14 para o Executivo; Ofício nº 049/14 para o
Executivo; Ofício nº 050/14 para a imprensa; Ofício nº 051/14 para o Executivo; Ofício nº 052/14
para o Sr. Jairo André Engel; Ofício nº 053/14 para o Sr. Valdemar Emílio Schroeder e familiares.
O Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura das Indicações: LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 019/2014: O vereador SILVESTRE A. REBELATO, integrante da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie com urgência, o conserto do calçamento na Av. Brasil, em frente a Escola Edison
Quintana, o qual foi desmanchado em virtude da retiradas de algumas árvores, e até o momento não
foi restaurado, fato que está causando diversos transtornos aos motoristas, pedestres e
principalmente para a comunidade escolar, devido a formação de barro e/ou poeira. LEITURA DA
INDICAÇÃO Nº 020/2014: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ROGÉRIO MAURI
DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie a construção
de uma quadra de areia no bairro Santa Helena, sendo uma reivindicação dos próprios moradores.
Justificativa: Esta indicação se justifica devido existir inúmeros jovens e crianças no referido bairro,
os quais não possuem local adequado para jogar bola, sendo que a referida quadra também poderia
ser utilizada pelos moradores do bairro Unida, incentivando assim a prática de esportes. LEITURA
DA INDICAÇÃO Nº 021/2014: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA e ILVO ADAM SCHINTWEIN, integrantes da bancada do PMDB:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, priorize a
construção de calçamento dentro da comunidade de Vila Seca, pois várias famílias moram no local,
as quais se queixam de transtornos em virtude da grande quantidade de poeira e/ou barro no local,
pois foi feito o patrolamento da referida estrada, e por ocasião da safra, existe um grande fluxo de
veículos de grande porte. Cabe salientar que os moradores já fizeram esta solicitação várias vezes
junto ao Executivo, mas até o momento ainda não foram atendidos. LEITURA DA INDICAÇÃO
Nº 022/2014: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, da bancada do PP: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação, por meio do Departamento Municipal de
Trânsito, providencie a instalação de redutores de velocidade (quebra-molas) com a devida pintura de faixa
de segurança, na Rua Júlio Rosa, em frente ao Viscondinho, na Rua Três de Outubro, em frente a Creche
Central e na Rua Dumoncel Filho, mais precisamente entre a rua Flores da Cunha e a rua do Comércio.
Justificativas: Esta indicação atende um pedido de moradores e dos pais dos alunos das referidas escolas de
educação infantil, pois existe um grande fluxo de crianças pequenas, que necessitam de maior cuidado e
atenção em relação ao trânsito. Cabe ressaltar que a instalação de quebra-molas nestes locais propostos,
inibiriam a alta velocidade dos veículos, proporcionando uma maior segurança aos pedestres.

LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 023/2014: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO
ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação,
providencie melhorias, com urgência, no calçamento da Avenida Brasil, em frente à Escola
Estadual Edison Quintana. Justificativa: Esta indicação se justifica devido este trecho da Avenida se
encontrar em estado ruim de trafegabilidade, sendo que o mesmo foi desmanchado em virtude da
retirada de algumas árvores, e até o presente momento não foi restaurado, fato que está causando
diversos transtornos aos motoristas, pedestres e principalmente para Comunidade Escolar, devido a
formação de barro e/ou poeira. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 024/2014: Os vereadores ILVO
ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO, e ROGÉRIO MAURI DE
OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
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Municipal de Obras e Viação, passe o rolo compactador logo após colocar pedras de cascalho nas
estradas do interior do Município, evitando que as pedras de cascalhos fiquem soltas causando
grandes prejuízos aos agricultores e outras pessoas que utilizam estes trajetos, as quais reclamam
que por diversas vezes tiveram cortes nos pneus de seus veículos, fato que também aconteceu com o
Vereador Ilvo, cortando o pneu de seu carro. LEITURA DA INDICAÇÃO Nº 025/2014: Os
vereadores ILVO ADAM SCHLINTWEIN, SILVESTRE A. REBELATO, e ROGÉRIO
MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB: Que o Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras e Viação, providencie reparos no calçamento da localidade de
Santo Antônio do Triunfo. Justificativa: Esta indicação se justifica pelo fato deste calçamento estar
sendo danificado devido às águas pluviais invadirem a estrada por causa da falta de limpeza da
sarjeta. Cabe salientar que esta indicação atende uma reivindicação dos moradores, os quais já
foram até o Executivo pedir providências, mas até o momento não foram atendidos. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/2014: O vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE,
integrante da Bancada do PDT, e os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO
ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do
PMDB: Que o Executivo Municipal informe, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Turismo e Desporto, quantas crianças estão na fila de espera para vagas nas Escolas de Educação
Infantil (creches), sito: Maternal 1 e 2; Berçário 1 e 2; Jardim e Pré, nas Escolas dos bairro Odila,
Floresta, Pôr do Sol, Progresso, Hermany, Planalto, Jardim e Central. Informando ainda a
quantidade atual de crianças existentes em cada uma das referidas creches. LEITURA DO
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO
REBELATO, ILVO ADAM SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA,
integrantes da bancada do PMDB, e o vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da
Bancada do PDT: Que o Executivo Municipal informe, através da Secretaria Municipal de Obras e
Viação, quantas e quais as linhas de transporte escolar existentes no Município? Quais os modelos
de veículos que efetuam este serviço, especificando qual a capacidade de passageiros de cada
veículo e a quantidade de passageiros que efetivamente estão sendo transportados atualmente nestes
mesmos veículos, inclusive no veículo que faz o transporte de alunos, funcionários e professores até
o Instituto Federal, pois já foi divulgado em redes sociais que o mesmo apresenta superlotação. Que
também informem quantos quilômetros cada veículo percorre diariamente e o valor pago por
quilômetro para cada linha do transporte escolar. LEITURA DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Nº 003/2014: Os vereadores SILVESTRE ANTÔNIO REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN e ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da bancada do PMDB, e o
vereador ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, integrante da Bancada do PDT: Que o Executivo
Municipal informe detalhadamente, através do setor competente, qual o trâmite das proposições dos
vereadores, a partir do momento em que dão entrada (protocolo) no Executivo. Este questionamento
faz-se necessário devido constatarmos que os responsáveis por executar as proposições, muitas
vezes, nem possuem conhecimento sobre as mesmas. HOMENAGEM AO SR. VALDEMAR

EMÍLIO SCHROEDER, em atendimento ao Requerimento nº 004/2014: O Presidente
convidou o Sr. Valdemar Emílio Schroeder para fazer parte da Mesa Diretora e de imediato
pediu para que o Secretário fizesse a leitura do Requerimento nº 004/14, de autoria do vereador
Érico Pimentel Nogueira, integrante da bancada do PP, o qual foi aprovado por unanimidade na
sessão ordinária do dia 10 de março do corrente ano. Em seguida o Presidente convidou o vereador
proponente, Érico Pimentel Nogueira, para proceder a entrega do quadro de homenagem ao Sr.
Valdemar Emílio Schroeder, sendo que durante a entrega o secretário fez a leitura do texto do
referido quadro: “A Câmara Municipal de Vereadores de Ibirubá tem a honra de prestar-lhe esta
justa e merecida homenagem, em reconhecimento ao seu trabalho como músico e compositor.
Registramos o reconhecimento desta Casa Legislativa pela sua dedicação e amor pela música,
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compondo relevantes hinos, como o do Grêmio Ibirubá e da SAJO – Sociedade Atlética Juventude
Operária, além de ser um eterno entusiasta da música boêmia, sertaneja e gauchesca, tocando-as em
seus programas de rádio, empolgando e emocionando seus ouvintes. Ibirubá (RS), 14 de abril de
2014. Vanderlei Santos de Souza – Presidente. Abel Grave - Secretário.”. Dando sequência o
Presidente anunciou o início das Manifestações dos Líderes de Bancada, sendo que fizeram uso da
palavra os vereadores Ilvo Adam Schlintwein – Líder da Bancada do PMDB; Alberi Antônio
Behnen – Líder da Bancada do DEM; Jair Luiz Scortegagna – Bancada do PT; Elói Ferraz de
Andrade –Bancada do PDT e Érico Pimentel Nogueira – da Bancada do PP e proponente da
homenagem, sendo que todos parabenizaram o Sr. Valdemar E. Schroeder e enfantizaram suas
qualidades, sendo que o vereador Érico registrou que atendeu um pedido do Sr. Telmo Praas.
Posteriormente o Presidente convidou o Sr. Valdemar Emílio Schroeder, para fazer uso da palavra,
o qual cumprimentou a todos e relatou estar bastante emocionado, lembrando-se da sua trajetória
como músico e agradeceu “do fundo do seu coração” pela homenagem. O Presidente também falou
e parabenizou o vereador Érico pela iniciativa e comentou como é bonito as homenagens, pois
emociona e tem como objetivo o reconhecimento. Sugeriu para que o homenageado faça um hino
para o Esporte Clube São José, que neste ano completa 25 anos. Para encerrar agradeceu a presença
de todos e em seguida suspendeu a sessão por alguns minutos para os cumprimentos e para tirar
algumas fotos com todos os vereadores e o homenageado, sendo que reabriu em seguida, dando
prosseguimento à ordem do dia: PARTICIPAÇÃO DO SR. ONEIDE NEULAND, Secretário
Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, em atendimento ao Requerimento nº
005/14: O Presidente solicitou que o secretário efetuasse a leitura do Requerimento nº 005/14 e
posteriormente convidou o Secretário Oneide Neuland e a servidora Elisangela dos Santos Althaus
para fazerem parte da Mesa. O Secretário falou que está a disposição para esclarecer as dúvidas dos
vereadores. O Presidente então colocou a palavra a disposição dos proponentes, sendo que o
vereador Érico iniciou dizendo que o convite foi feito no sentido de ajudar e esclarecer dúvidas,
pois são muito cobrados pela comunidade e que a intenção não é de criticar. Desta forma se dirigiu
a servidora Elisangela, lhe fazendo algumas perguntas como: “Qual sua formação técnica? Antes de
assumir as funções que exerce em Ibirubá, onde atuou? Se ela se acha preparada para a função que
exerce?”. A servidora Elisangela respondeu que é bióloga e que antes trabalhou por três anos em
um laboratório e disse que se considera preparada para exercer sua função, pois já fez alguns cursos
que a Prefeitura lhe disponibilizou. O vereador Érico continuou os questionamentos: “Então por que
está toda hora solicitando pareceres da DPM – Delegação das Prefeituras Municipais? E se ela acha
que o pessoal que emite os pareceres da DPM possuem alguma experiência em Licenciamento
Ambiental? Se já trabalharam alguma vez nesta área?” A servidora Elisangela citou o Decreto 227,
que trata de cascalheiras, precisando deste registro e acredita que a DPM possui conhecimento, pois
prestam assessoria às prefeituras. O vereador Liberto disse que são muito cobrados pela
comunidade, principalmente do interior e fizeram este convite para saber o porquê da não liberação
de cascalho e para que, talvez em conjunto, pudessem encontrar uma solução, desta forma
perguntou se ela acha confiável seguir a orientação de um órgão como a DPM que emite um
parecer, como o de número 269, de 24 de janeiro de 2014, onde entre outras recomendações
descreve: “2. A atividade de lavagem de Bovinocultura depende de licenciamento ambiental...” ou
ainda quando cita que “as esterqueiras são atividades altamente poluidoras e necessitam de
licenciamento ambiental...”. Ora a atividade a ser licenciada é a de bovinocultura de leite, onde
junto devem estar incluídas as condições para desenvolver a atividade entre estas, as esterqueiras e a
higiene dos animais, especialmente a ubre. A servidora Elisangela disse que não tem conhecimento
deste parecer e que a DPM é um órgão que é pago pela Prefeitura para prestar assessoria, mas que
não vai sempre pelo que eles dizem, pois procura sempre avaliar a legislação. O vereador Liberto
continuou questionando, dizendo que se um órgão emite um parecer como este, a servidora
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Elisangela, como técnica analista ambiental de Ibirubá, que deve ou pelo menos deveria ter
conhecimento técnico do assunto, acha que dá para seguir a risca as orientações deste órgão? A
servidora disse que é necessário ter um certo cuidado, indo sempre pelo que a Legislação diz e que
sempre tem o cuidado de pedir orientação para vários órgão, como a Fepan, DPM, etc., e também
pede ajuda dos técnicos de outros municípios. O vereador Liberto perguntou se, no caso de dúvida,
não seria melhor seguir o que a maioria das Prefeituras da região seguem, ao invés de solicitar
parecer toda hora de pessoas que mesmo com conhecimento da legislação não conhecem a região, e
principalmente nunca trabalharam com licenciamento ambiental? A servidora Elisangela disse que
confia no trabalho do Jackson Müller da DPM, mas que também pede orientação dos colegas
técnicos dos outros Municípios, principalmente porque é sozinha em Ibirubá e por isso precisa de
uma outra opinião. O vereador Liberto disse que fez uma pesquisa e por informação nenhuma das
dez prefeituras consultadas, o meio ambiente de Ibirubá, nos últimos dois anos, não fez nenhuma
consulta nem pediu alguma opinião ou orientação de procedimento. A servidora pediu se ligaram
para a Prefeitura de Santa Bárbara do Sul, Fortaleza dos Valos ou Não Me Toque, porque ela liga
bastante para estes municípios. O vereador Liberto relatou que foi perguntado para estas dez
prefeitura (Cruz Alta, Fortaleza dos Valos, Quinze de Novembro, Alto Alegre, Selbach, Tapera,
Lagoa dos Três Cantos, Soledade, Espumoso e Victor Graeff) qual o tempo médio de demora entre
o protocolo e a análise final do técnico responsável pela análise dos licenciamentos municipais? E
qual o percentual de indeferimento, total ou parcial dos processos ambientais protocolados no
Município? Em relação ao tempo as prefeituras responderam que a média é entre dez à 25 dias e em
Ibirubá, infelizmente é superior a 50 dias. A servidora contestou dizendo que nem sempre, e que
com certeza é menor que trinta dias e comentou que a maioria dos municípios possui uma equipe
técnica e em Ibirubá temos apenas uma pessoa para este serviço, necessitando contratar mais
pessoal. O vereador Liberto disse que em relação ao percentual de indeferimento, a média ficou
inferior entre três à dez porcento e em Ibirubá superior a 25%. A servidora observou que
provavelmente houve uma confusão em relação a nomenclatura, pois o departamento de Ibirubá dá
um indeferimento momentâneo, quando pedem complementação na documentos e nos outros
municípios isto é feito por ofício, e disse que indeferimento mesmo, com certeza, é inferior a 5%. O
Secretário Oneide disse que o pedido para liberação de pedreira deve vir da Secretaria de Obras, e
que até hoje chegaram apenas dois pedidos, o primeiro com data do dia 10/01/2014, e o segundo
pedido chegou no 07/04/2014. Posteriormente explicou todo o processo/procedimento para
liberação de pedreiras. Disse que esta primeira pedreira já está liberada, em Fazenda Itaíba. O
vereador Érico pediu se, como Secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o Sr. Oneide não pode
fazer pedido para liberação de pedreira? O secretário Oneide respondeu dizendo que ele não pode, e
quem deve fazer isso é o Secretário de Obras, pois assim que funciona e é legal. O vereador Érico
pediu para a servidora Elisangela se esta pedreira de Fazenda Itaíba foi ela que licenciou, ou teve
ajuda? Ela respondeu que como bióloga não pode analisar projetos de extração mineral, então a
Prefeitura contratou geólogo para dar parecer favorável a extração do minério e disse que ainda
precisa do registro da DNPM – Departamento Nacional de Proteção Mineral, para receber uma
outorga, um direito de uso deste mineral. O vereador Érico concluiu então que a pedreira ainda não
está liberada? A servidora respondeu que pelo Município já tem a licença ambiental, de operação,
mas que ainda precisa deste registro, o qual deve estar em trâmite. A vereadora Carlota disse que se
a Secretaria de Agricultura que é cobrada pelos agricultores em relação a falta de cascalho e se é a
Secretaria de Obras que deve pedir, então seria o caso de trabalhar juntos e conversar a respeito para
resolver a situação. O secretário Oneide explicou que as estradas gerais são de responsabilidade da
Secretaria de Obras e as entradas para as propriedades são da Secretaria de Agricultura. A servidora
Elisangela explicou que o Secretário assina a licença e por isso é impedido de fazer o pedido, o qual
deve ser feito pelo Prefeito Municipal. O vereador Érico comentou que esta divisão que está
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existindo entre as duas Secretarias (Obras e Agricultura) está atrapalhando e que deveriam trabalhar
em conjunto pelo bem da comunidade de Ibirubá. O secretário Oneide relatou sobre acontecimentos
do tempo em que era Secretário de Obras, e sobre os veículos que já passou para a Secretaria de
Obras agora que está na Secretaria de Agricultura. Disse que está trabalhando em equipe, mas que
até agora só ajudou e não teve nada de retorno. O vereador Alberi falou que nas reuniões semanais
que são realizadas com o Prefeito, é o momento de levantar estas questões, pois é inadmissível ter
uma carência de cascalho em um município agrícola. Observou que está faltando sintonia, pois nos
outros municípios todas as pedreiras estão liberadas, disse que podem fazer projetos de
compensação e que tudo tem jeito. Disse que precisam resolver os problemas e não empurrar um
para o outro o problema, pois está cansado de ser cobrado e quer saber por que as coisas não
andam? O secretário Oneide convidou o vereador Alberi para juntos irem até a prefeitura para tentar
a liberação das pedreiras. Os vereadores continuaram falando sobre o assunto, relatando
acontecimentos e cobrando soluções. O vereador Silvestre perguntou para a servidora Elisangela
quantos candidatos tinham concorrendo o cargo quando ela prestou concurso? A Srª. Elisangela
respondeu que foram 160 candidatos. O vereador Silvestre observou que as perguntas formuladas
tentaram desqualificá-la e parabenizou a mesma pela atitude e grandeza nas respostas, lhe
surpreendendo positivamente. Falou que está comprovado que o Secretário Oneide está na “lista
negra”, pois estão “atirando com chumbo grosso”. Disse que foi comprovada a incompetência e a
falta de planejamento neste Município e perguntou o que fazem nas reuniões de segunda-feira?
Falou que têm pedreiras com trezentas cargas de cascalho soltas e estão lá pela incompetência do
Secretário de Obras e disse que mais incompetente ainda são o Prefeito e Vice. Perguntou quantos
cursos a bióloga fez? Ela respondeu que fez cinco cursos. O vereador Silvestre disse para ela então
que é preciso buscar e ler, e que irá lhe passar o contato de pessoas qualificadas e experientes na
área, e que a grandeza de uma pessoa está quando busca informação quando não tem certeza ou não
sabe. Reconheceu o esforço que a Secretaria de Agricultura faz e disse que ficou estarrecido com o
que aconteceu esta noite. Orientou a bióloga a levantar a cabeça e não se intimidar, mas se cuidar,
porque onde puderem pegar no pé irão fazer, e acha que a mesma está fazendo muito bem sua
função, mas para se certificar, porque estão esperando algum deslize. Encerrou relatando mais
alguns acontecimentos. O secretário Oneide enfatizou novamente que não é responsável por fazer o
pedido e que sua parte está fazendo. O vereador Érico disse que o vereador Silvestre foi infeliz nas
colocações, dizendo inverdades, porque em nenhum momento faltaram com o respeito. O vereador
Silvestre disse que foi questionada a capacidade da servidora, sim. O vereador Elói parabenizou os
vereadores Liberto e Érico pelo conhecimento que possuem na área, demonstrado pela formulação
das perguntas. Observou que foi colocada em dúvida a qualidade do trabalho da DPM. Encerrou
fazendo mais algumas considerações. O vereador Rogério também se manifestou, dizendo que
gostaria que estivessem presente o Prefeito e Vice-Prefeito e observou que a função deles é
fiscalizar. Disse que esta questão poderia ser resolvida internamente, sinal de que algo está errado.
Disse que precisam trabalhar para o bem da coletividade e que todas as secretarias têm problemas,
não só a Secretaria de Agricultura e que todos têm as suas responsabilidades. O vereador Alberi fez
mais algumas colocações e esclarecimentos, pois fica parecendo que está tudo errado, e não é
verdade. Disse que falta entrosamento e precisam falar e cobrar nas reuniões estas questões, mas
que no mais está tudo acontecendo em Ibirubá, pois o Município cresce e as demandas crescem
junto. Encerrou dizendo que é preciso contratar mais pessoas para suprir estas demandas. O
vereador Liberto lamentou o entendimento dos vereadores Silvestre e Elói, dizendo que foi para
prejudicá-los, pois a convocação não teve esta intenção, e sim a de dar uma resposta para a
comunidade de Ibirubá. Pediu para se colocarem no lugar das pessoas que precisam que as estradas
estejam em boas condições, pois inclusive aconteceu com ele na época em que o vereador Silvestre
era Secretário de Obras. Disse que os vereadores, em conjunto, irão pedir para o Prefeito

Fl. 07 (4ª Sessão Ordinária)
providenciar a contratação de mais pessoas. O vereador Silvestre disse que “depois do pecado, vem
a penitência, e o perdão”, e perguntou sobre o projeto de arborização? O secretário Oneide disse que
a responsabilidade de podas e retirada de árvores é da Secretaria de Obras, mas o plano de
arborização passa pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e pela sua secretaria já poderia
ter começado as podas e deveria fazer em um feriado ou domingo de manhã, pois dia de semana
tem muito movimento, porém os moradores reclamariam devido o barulho que aguentam nos
sábados de noite, devido ao volume do som dos veículos e de manhã reclamariam do barulho de
motosserra e caminhões da prefeitura. O vereador Silvestre encerrou se colocando a disposição para
ajudar. O vereador Ilvo parabenizou o secretário Oneide e a servidora Elisangela pela coragem e
pela firmeza em responder as questões que foram feitas e lamentou que o Prefeito e o Secretário de
Obras não estiveram presentes. O vereador Jair também parabenizou os convidados e falou sobre
sua passagem pela Prefeitura como funcionário, e aconselhou a servidora que se ela trabalhar dentro
das suas atribuições do cargo e da legalidade, não precisará temer nada. O vereador Érico agradeceu
a presença do secretário e da servidora e se colocou a disposição para ajudar. O vereador Rogério
sugeriu convidar o Secretário de Obras para participar de uma sessão. O Presidente disse que isto
vão decidir depois. O vereador Silvestre disse então que na próxima segunda-feira irão convocar o
Secretário de Obras. A servidora Elisangela agradeceu e disse que considera importante este tipo de
esclarecimento e se colocou a disposição junto a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, e disse
que a secretaria precisa andar junto com o desenvolvimento do Município e não seria ela que iria
barrar alguma coisa. O Secretário Oneide também agradeceu o convite e que só está na Secretaria
para ajudar, sendo que sempre procurou atender a todos. O Presidente agradeceu a presença e pediu
desculpas em nome da Casa se algum vereador se passou em algum momento, e enfatizou a
importância destes esclarecimentos e que tem certeza que os colegas vereadores farão os devidos
encaminhamentos junto a Prefeitura. O Presidente suspendeu a sessão por alguns minutos,
reabrindo em seguida e dando continuidade a ordem do dia. DELIBERAÇÃO DO
REQUERIMENTO Nº 011/2014: Os vereadores SILVESTRE A. REBELATO, ILVO ADAM
SCHLINTWEIN, ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, integrantes da Bancada do PMDB;
ELÓI FERRAZ DE ANDRADE, da Bancada do PDT; e ABEL GRAVE da Bancada do DEM:
Requerem que esta Casa Legislativa preste uma homenagem ao jornal Visão Regional pelos 25 anos
de fundação, comemorados no dia 29 de março do corrente ano. Sugerimos que a homenagem seja
realizada durante uma sessão ordinária, ocasião na qual entregaríamos uma placa de
reconhecimento para o referido Jornal. Justificativa: A primeira edição do Jornal circulou em 1989,
mas sua circulação foi interrompida em 23/02/1990. Assumiram então o tabloide os sócios
Francisco de Campos e José Luiz Dorsdt, quando começou a correr então o ano I, já sob
responsabilidade da empresa J. L. Publicidades Ltda. A primeira edição, de 15 de abril, trazia à capa
notícias sobre a nova Lei Orgânica de Ibirubá e a promulgação da primeira do município de Quinze
de Novembro. Posteriormente a família Dorst assumiu o controle da empresa e conduziu o
periódico até o ano de 2000, quando passou para o grupo societário que tinha à frente o atual
diretor, Gustavo Brenner. Na virada de 2003 para 2004 a família Brenner comprou toda a
participação da J. L. Publicidades. Acreditamos ser justa a realização da homenagem aqui proposta,
pois é uma forma de reconhecimento pelo trabalho que realizam, pois o jornal é um veículo que
retrata a vida da sociedade onde está inserido, fazendo parte da história do Município: Aprovado
com oito (08) votos favoráveis e dois (02) votos contrários dos vereadores Érico e Liberto.
LEITURA DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2014: Acresce dez cargos de
Auxiliar de Ensino ao Quadro de Cargos Efetivos. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça
e Redação Final, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação,
Segurança, Saúde e Assistência. O ver. Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, designou o vereador Jair para ser o relator. O ver. Silvestre, Presidente da Comissão
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de Finanças e Orçamento designou o vereador Abel para ser o relator. O ver. Elói, Presidente da
Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência, designou o vereador Rogério para ser o
relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 012/2014: Concede acomodação
em hotel, pousada ou imóvel residencial e ajuda alimentação aos médicos participantes do “Projeto
Mais Médicos para o Brasil” que exercer atividades no município de Ibirubá-RS e dá outras
providências. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e para a Comissão
de Finanças e Orçamento. O ver. Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Final, falou que será o relator. O ver. Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
falou que será o relator. LEITURA DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 013/2014: Autoriza
realizar serviços de escavadeira hidráulica à Industria de Implementos Agrícolas “Vence Tudo”
Importação e Exportação Ltda. Baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final,
para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria,
Comércio e Meio Ambiente. O ver. Alberi, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final, falou que será o relator. O ver. Silvestre, Presidente da Comissão de Finanças e
Orçamento falou que será o relator. O ver. Liberto, Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, falou que será o relator. VOTAÇÃO DOS
PARECERES, DA EMENDA ADITIVA E DO PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº
010/2014: Autoriza o Poder Executivo conveniar com a Viação Ouro e Prata S/A. Leitura e votação
dos Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da Comissão de Finanças e
Orçamento e da Comissão de Educação, Segurança, Saúde e Assistência: Aprovados por
unanimidade. Discussão e votação da Emenda Aditiva: Rejeitada com seis (06) votos contrários
dos vereadores Alberi, Jair, Liberto, Érico, Abel e Carlota e quatro (04) votos favoráveis dos
vereadores Rogério, Elói, Ilvo e Silvestre. Discussão e votação do Projeto de Lei Municipal nº
010/14: Aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS VERBAIS: O vereador Silvestre
pediu para encaminhar ofício para a FAMURS e CNM, parabenizando pela organização da
mobilização em Brasília-DF. O vereador Rogério solicitou que esta Casa encaminhe ofício para o
CFC Zeni e Sistema EPU de comunicações parabenizando pela organização da parada consciente
junto a ERS 223, sobre trânsito seguro. O vereador Alberi solicitou que seja encaminhado ofício ao
Esporte Clube São José, parabenizando pela organização e realização do jantar dançante de posse
da nova diretoria no dia doze de abril. O vereador Vanderlei pediu para encaminhar ofício ao Pastor
Davi dos Santos Paixão que está deixando Ibirubá, agradecendo e parabenizando o mesmo pelo
trabalho que efetuou dentro do nosso Município. O Presidente pediu autorização do plenário para
dar continuidade a sessão devido o horário regimental ter se esgotado, sendo que todos
concordaram. O vereador Ilvo pediu para encaminhar ofício para a Associação de Moradores do
Bairro Hermany, parabenizando pelo evento com a escolha das soberanas do bairro. O Presidente de
imediato passou para o último item da Ordem do Dia, em um espaço máximo de cinco minutos e
tolerância quarenta segundos para cada vereador: MANIFESTAÇÃO DOS (AS) VEREADORES
(AS) EM TRIBUNA: O vereador LIBERTO LEOMAR FRANKEN, do PP: Cumprimentou a
todos. Inicialmente falou sobre o pedido das pessoas para que nesta Casa Legislativa e junto ao
Executivo, se possa fazer algo para coibir o som alto dos carros nas ruas durante os finais de
semana, disse que no Código de Posturas existe um trecho onde está escrito que o sossego público
deve ser respeitado em certos horários, pediu ajuda por parte do Efetivo da Brigada Militar, pois o
excesso de som poderá diminuir se este efetivo estiver presente nas ruas da cidade. Falou da sua
participação no Movimento realizado na última sexta – feira, dia onze de abril, uma iniciativa da
Confederação Nacional dos Municípios, onde Ibirubá estava presente. Comentou que hoje pela
manhã participou de uma Campanha Educativa de Trânsito junto a RS223. Falou sobre a
participação do Secretário da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Senhor Oneide Neuland, e da
Analista Ambiental Elisângela, que estiveram nesta Casa Legislativa para prestar esclarecimentos à
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comunidade, principalmente do interior, pensando em colaborar neste trabalho junto a esta
Secretaria. Comunicou que em contato com o Departamento de Estradas e Rodagem – DAER –
solicitou informações sobre a colocação das lombadas eletrônicas junto a Área Industrial na RS
223, onde lhe foi comunicado que a arquiteta esteve na RS 223 fazendo o levantamento deste trecho
citado. Encerrando seu pronunciamento, falou como Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Indústria, Comércio e Meio Ambiente e deixou o convite para um importante Seminário
de Agricultura no dia oito de maio na Casa de Cultura, onde todos os produtores rurais terão que
fazer seus cadastros para se adequarem a nova Lei, até outubro de dois mil e quinze, Seminário este
promovido pela Câmara de Vereadores e pelo Executivo, além de importantes palestrantes que
farão esclarecimentos a comunidade. A vereadora CARLOTA ELISA ARTMANN, do PP:
Cumprimentou a todos, especialmente o Secretário Oneide Neuland, juntamente com a Analista
Ambiental Elisângela, que vieram nesta noite esclarecer alguns assuntos que estavam pendentes
tirando as dúvidas sobre alguns assuntos técnicos referentes a Secretaria de Agricultura e a
Secretaria de Obras, e principalmente para que se possa dar a devidas explicações aos produtores
rurais que nas suas propriedades e nas estradas do interior precisam de cascalhos, sendo que as
explicações de hoje serviram para sanar as dúvidas que existiam para todos os Vereadores, assim
será possível saber quais as pessoas responsáveis no momento de solicitar respostas sobre algumas
ações no Município. Falou que nesta noite foi feita a homenagem ao senhor Valdemar Emílio
Schroeder, o “Nenoch”, que é uma figura peculiar no Município e está sempre com sua alegria e
músicas animando e alegrando as pessoas em Ibirubá. Falou sobre as questões do trânsito no
Município onde se escuta diariamente pessoas falando que o trânsito em Ibirubá está difícil e
seguem as pressões ao Executivo, sendo que ela disse que retirou dados da Assessoria Técnica de
Gestão e Planejamento, com fonte da PROCERGS, do dia vinte e cinco de fevereiro e que segundo
o IBGE nosso Município tem uma população que não chega a vinte mil habitantes e atualmente
existem treze mil seiscentos e quarenta e nove carros emplacados do DETRAN de Ibirubá, e que
nos últimos vinte dias úteis foram emplacados oitenta e nove carros, numa média de dois carros
emplacados por dia, consta também que temos nove mil novecentos e sessenta moradores com
carteira de habilitação, ela destacou que algo está estranho e disse que destes carros existem
rodando no Município oito mil cento e cinquenta e nove veículos pequenos, mil quinhentos e
noventa motos, mil cento e quarenta e três caminhões, quatrocentos e quarenta e sete reboques,
cento e trinta e oito são ônibus e micro, outros carros são um total de sete e um trator rodando em
Ibirubá sendo que este é da prefeitura, porém esta Lei já caiu fora, assim, ela salientou que se for
bem analisado existem treze mil seiscentos e quarenta e nove carros rodando para nove mil
novecentos e setenta condutores em Ibirubá. O vereador ÉRICO PIMENTEL NOGUEIRA, do
PP: Cumprimentou a todos. Falou da presença do Secretário Oneide Neuland, juntamente com a
Analista Ambiental Elisângela vindos por uma convocação feita por ele, pela Vereadora Carlota e
pelo vereador Liberto, para tirarem algumas dúvidas a respeito de licenciamento ambiental e com a
intenção de buscarem alguns soluções, sendo que até certo ponto se tranquilizaram, porém
mostraram – se preocupados com algumas questões, pois segundo ele, pela informação do
Secretário Oneide, o primeiro pedido de licenciamento de pedreira foi feito em dez de janeiro deste
ano, no Pinheirinho, pedreira está que tem cascalho solto há dois anos e meio e que já está
licenciada em Ibirubá, porém não está licenciada pelo Estado. Falou que segundo a Analista
Ambiental Elisângela faz a sua parte, mas quem emite a licença é um Biólogo, assim, com esta
convocação chegamos ao ponto que queríamos chegar, saber quais os trâmites legais e as soluções.
Falou também da homenagem feita hoje nesta Casa ao senhor Valdemar Schroeder, o “Nenoch”,
proposta por este Vereador, a pedido do amigo Telmo Prass, homenagem esta de reconhecimento
pelo seu currículo como músico e compositor, homenagem simples, mas que emocionou a todos.
Lembrou que na semana passada a Administração Municipal adquiriu maquinários novos, um

Fl. 010 (4ª Sessão Ordinária)
caminhão, uma ambulância, carros para algumas Secretarias e para o Gabinete do Prefeito.
Lembrou que se concluiu mais uma colheita, aproveitou para parabenizar o Secretário Chico Severo
pelo seu trabalho rápido, sendo que com três patrolas novas fez muito serviço, pois as estradas do
interior estão muito boas, mas que ainda precisa de mais cascalho e soubemos que é só encaminhar
os pedidos que o Secretário se comprometeu a liberar. Registrou também, que Ibirubá está numa
colocação de trigésimo lugar, de quatrocentos e noventa e sete municípios em qualidade de vida e
desenvolvimento, isto é uma satisfação que orgulha a todos em serem ibirubenses, segundo ele.
Salientou que o assunto do momento é o trânsito e que lhe preocupa e lhe deixa indignado é o
movimento de caminhões de grande porte transitando no centro de nossa cidade, esta é uma
preocupação que se deve ter, pois o asfalto vai se deteriorando, ele acredita que se deve “bater nesta
tecla”, que alguém poderá ser prejudicado, mas que deveria se proibir caminhões de transitar no
centro de Ibirubá que isto será para o bem de todos. O vereador JAIR LUIZ SCORTEGAGNA,
do PT: Cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre os carros de som, assunto do qual já havia
falado e que os mesmos perturbam nossa sociedade e parabenizou a Brigada Militar que tem
conseguido atender as demandas e disse que este projeto de lei está sendo formatado para
regulamentar de uma forma definitiva sobre esse assunto e agradeceu a comunidade que vem o
auxiliando para adequar uma lei para nossa cidade. Destacou também a presença do secretário
Oneide e da analista ambiental Elisangela que trouxeram dados técnicos para que pudéssemos
entender melhor estas formalizações de solicitações de pedreiras, disse que os debates foram
“acalorados”, mas que saiu com uma certeza de que as pedreiras serão liberadas. Parabenizou
também o Município pelo 30º lugar em qualidade de vida e disse que isso aconteceu também devido
os investimentos feitos por esta administração, ficando demonstrada nesse percentual para que
tivéssemos uma melhor qualidade de vida. Comunicou que nosso Município está por receber nos
próximos dias do Ministério Agrário mais um caminhão caçamba que será entregue nos próximos
dias e é mais um beneficio para nosso Município, esta que foi dita pelo assessor do Deputado Paulo
Pimenta, nosso conterrâneo Caio Tiemann. Encerrou desejando Feliz Páscoa para todos. O vereador
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA, do DEM: Cumprimentou a todos. Comunicou aos
vereadores que foi assinado o contrato com a emissora de rádio e as tribunas poderão ser escutadas
pela comunidade que acompanha o trabalho dos vereadores. Cumprimentou o vereador Érico
proponente da homenagem prestada ao senhor Valdemar, o “Nenoch”, que se emocionou ao receber
a homenagem e disse que este falou aos vereadores que devem homenagear as pessoas em vida.
Agradeceu a todos que compareceram no jantar dançante do Esporte Clube São José no último
sábado e desejou sucesso para a nova diretoria que assumiu os trabalhos por dois anos e falou para o
torcedor que, mesmo seu nome não estando na diretoria, sempre estará ao lado do São José. Ele
parabenizou sua filha Caroline pelo aniversário que aconteceu no último sábado dia doze.
Cumprimentou o Secretário Oneide e a Analista Ambiental, Elisângela, que se fizeram presentes
atendendo Requerimento aprovado, sendo que ele falou para o Secretário Oneide que a intenção dos
vereadores não foi de os colocarem em uma “saia justa” e sim para esclarecer fatos e situações.
Disse que Ibirubá está no caminho certo, pois de 496 municípios gaúchos, Ibirubá está na colocação
trigésima em qualidade de vida e desenvolvimento, falou do orgulho que sente de morar em Ibirubá
e fazer parte da Administração. Falou que a Administração tem feito muito e que irão fazer mais
melhorias, contou que foram feitas aquisições de veículos com recursos próprios para as Secretárias
de Educação, de Obras, Saúde, Fazenda e Gabinete do Prefeito, disse que irão fazer mais e para isto
precisam somente trabalhar em conjunto. Parabenizou toda a equipe do Setor de Projetos pelo
trabalho que realizam. Contou que no próximo dia trinta ocorrerá a licitação do calçamento da
Várzea, com emenda parlamentar conseguida pelo vereador Liberto e contrapartida do Município,
assim como a licitação do Pórtico da Cidade e calçamento da Coohabi. Encerrou ressaltando seu
orgulho de morar em Ibirubá e fazer parte da Administração. O vereador ELÓI FERRAZ DE
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ANDRADE, do PDT: Cumprimentou a todos. Falou que na Sessão aconteceu uma homenagem ao
Senhor Valdemar Schroeder, através da solicitação do Vereador Érico, lembrou que foram
realizados muitos trabalhos nesta noite, comentou que salienta a falta de vagas nas Creches de
Educação Infantil do Município, e que por este motivo fizeram um pedido de informações sobre
este assunto. Destacou a vinda do Secretário Oneide Neuland e da Engenheira da Área Ambiental
Elisângela que responderam todas as questões que lhes foram feitas, destacou o questionamento
feito por alguns Vereadores pondo em risco as informações sobre Órgãos competentes, como a
DPM – Delegações de Órgãos Municipais, comentando que a Engenheira Ambiental se baseia nas
informações deste Órgão, acrescentou que os colegas vereadores da oposição trouxeram o
Secretário para colaborar com a Administração e que as informações do Secretário lhe deixam
chateado, pois o primeiro pedido para liberar uma pedreira foi feito no dia dez de janeiro deste ano
e que mostrou falta de sintonia da Administração Municipal, confirmando aquilo que já disse nesta
Tribuna anteriormente, que nós da oposição queríamos ajudar e que estávamos certos trazendo
melhores estradas para aquele morador do interior, por falta de sintonia e comando da
Administração. O vereador ILVO ADAM SCHLINTWEIN, do PMDB: Cumprimentou a todos.
Falou da reunião de hoje, onde foi convocado o Secretário da Agricultura Oneide e a Bióloga
Elisângela, onde ele acredita que faltaram a presença do Prefeito e do Secretário de Obras. Falou do
calçamento na localidade de Santo Antônio do Triunfo que foi muito bem feito e que está sendo
corroído pela água das chuvas e que precisa ser concluído, falou que a comunidade de São Paulo
Pontão veio agradecer a construção da ponde naquela localidade dizendo que os beneficiados foram
os moradores daquela comunidade. Informou que a comunidade de Vila Seca está precisando de
calçamento na sua estrada, pois existem dois graneleiros, trazendo grande movimento de carros
pesados, e que melhorando as estradas se dá condições de vida para os moradores ficarem no
interior. Parabenizou a Comunidade da Vila Hermany pela realização do jantar onde foram
escolhidas as rainhas daquele bairro. O vereador ROGÉRIO MAURI DE OLIVEIRA, do PMDB:
Cumprimentou a todos. Falou na democracia em levar a palavra a todas as emissoras de rádio do
Município, disse que esta é uma semana de paz e reflexão por ser uma Semana Santa. Parabenizou
o Centro de Formação de Condutores Zeni, juntamente com o Sistema EPU de Comunicações, pela
Campanha com ação sobre o trânsito, realizada hoje pela manhã com o Projeto Superação onde teve
a participação de todos os vereadores que estão engajados neste sentido educacional e preocupados
com o trânsito na RS223. Disse acreditar que estão fazendo tudo dentro do seu poder para que
sejam tomadas as decisões, porém ele disse que existem questões legais e que devem ser tomadas
pelo Governo do Estado, disse que fica a torcida da Câmara de Vereadores para que seja
solucionado este problema da RS 223 com a colocação de um quebra molas ou com uma lombada
eletrônica, sendo este um pedido de toda a comunidade. Parabenizou o Secretário Oneide pelas suas
colocações e para finalizar disse que é um grande orgulho morar em Ibirubá, e fazer parte da
história política de Ibirubá, pensar positivamente no Município e falou da colocação em trigésimo
lugar em Qualidade de Vida tendo o nome do Município em evidência. Informou que a comunidade
está esperando mais trabalho devido promessas de campanha e que conforme o Portal
Transparência, o Município arrecadou em cem dias, de janeiro até o dia dez deste mês, um total de
cento e trinta e dois mil quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos por dia, fora o valor do
IMPASI. Encerrou deixando uma mensagem nesta semana de reflexões. O vereador SILVESTRE
ANTÔNIO REBELATO, do PMDB: Cumprimentou a todos. Justificou sua falta na última Sessão
Ordinária, dizendo que estava em Brasília buscando recursos para Ibirubá e para região, falou da
dificuldade que o Prefeito e os meios de comunicação têm em fazer esclarecimentos sobre esta
busca de recursos por parte dos vereadores de oposição. Falou da vinda do Secretário de Agricultura
e da Analista Ambiental nesta noite, e pediu para que os senhores do interior lhe escutem, dizendo
que todas as reclamações sobre o cascalho deixam a certeza de que não tem este cascalho, e ele

Fl. 012 (4ª Sessão Ordinária)
disse que todos os pedidos sobre o licenciamento das cascalheiras não podem ser feitos para o
prefeito, onde fica comprovado de que falta planejamento no nosso Município e que se fala que em
todos os cantos do Município existem obras, mas no interior falta muito. Falou que hoje recebeu
elogios de moradores, onde falaram que as estradas do interior estão boas, como na localidade de
São Sebastião, retomou o assunto do aumento dos funcionários públicos, falou que o único trator
que deve ter no Brasil emplacado deve ser o do município de Ibirubá, falou que será esta uma
atitude de exemplo de poder público? Falou que está sendo cobrado pelos moradores do Bairro
Progresso, sobre a construção dos banheiros públicos na praça daquele bairro dizendo que gostaria
que o Vereador Vanderlei de Souza, seja o proponente de toda esta conquista. Encerrou dizendo que
fica na esperança de que o Município tenha planejamento e gestão. O Presidente deu por encerrado
os trabalhos às vinte e três horas e quarenta e cinco minutos (23h45min.). Os trabalhos foram
presididos pelo Presidente, vereador Vanderlei Santos de Souza, e secretariados pelo vereador Abel
Grave, 1º Secretário. Do que eu, Abel Grave determinei que fosse lavrada a presente ata que após
lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Senhor Presidente.
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